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CONGRESUL

I.T.A, PETROȘANI

indicatori economici

superiori

Angajați plenar în rea
lizarea sarcinilor de plan, 
colectivul de oameni ai 

muncii de la autobaza 
I.T.A. Petroșani raportea

ză însemnate depășiri ale 
indicatorilor de plan. In 
trimestrul III a.c. indica
torul de bază — producția 
nelă — a fost realizat în 
proporție de 104,9 la sută, 
productivitatea muncii 
loc-capacitate a fost 
pășită cu 14,1 la sută,
depășiți și indicatorii călă- 
tori-kilometri cu 3,7 la su
tă și CUP cu 32,6 la Sută. 
Aceste succese au fost obți
ne* e in condițiile reducerii 
cheltuielilor materiale cu 
724 000 lei.
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de- 
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Succese ale
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La trei întreprinderi miniere — Lupenl, Paroșenl șl Anlnoasa

11 formații de lucru dotate cu complexe 
mecanizate au extras de la începutul anului 
1100 000 tone de cărbune

Mecanizarea complexă a lucrărilor din abataje, 
cale principală de sporire a producției de cărbune pe 
seama creșterii productivității muncii, sarcină vitală 
pentru mineritul Văii Jiului, subliniată de nenumărate 
ori de secretarul general al partidului, 
NICOLAE CEAUSESCU, a dat în 
întreprinderi miniere, rod bogat.

tovarășul
acest an. la unele

MINA LUPENT

• Toate cele șase brigăzi
— conduse de Constantin 
Lupulescu, loan Kaesp, 
loan , Sălăgean, Teodor 

'Boncalo și Valentin Tofariă
— care au în dotare com
plexe mecanizate și-au de
pășit constant productivita
tea muncii planificată, ol>- 
ținind sporuri cuprinse în
tre 300 
alizînd 
ducții 

fiecare 
depășit

și 3 680 kg/post, re
in felul acesta pro- 
superioare, care ia 
formație de lucru a 
100 0.00 tone de căr

bune extras de la începutul 
anului.

• Cea mai ridicată depă
șire a productivității mun
cii planificată au obținut-o

sil vicu ltorilor
Oamenii muncii de la O 

colul silvic Lupeni aii de
pășit în acest an valoarea 

producției la indicatorul 
masă lemnpașă livrată 
Ui F. E. T. Petroșani . cu - 
31)00 000 lei. însemnate suc
cese s-au înregistrat și la 

. recoltatul fructelor de pă-

dure destinate exportului, 
’ la ciuperci și; măceșe obți- 
nîndu-so un plus de 15 to
ne și, respectiv, 6 tone fa
ță de sarcinile de import, 
planificate', 'Au fost, de a- 
Senienea, livrate la fondul 
de stat peste 2 tone țâuraș.
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1cei „ceva“ care
"const un tele oamenilor 

din brigadă
5

din formația con-
Constantin Lupu- 

plus 3 680 kg / post

minerii 
dusă de 
lescu — 
—, iar cea mai mare pro
ducție extrasă în acest an 
o înregistrează brigada con
dusă de cunoscutul miner 
Toan KâcSo — 160 532 tone 
ele 'cărbune cocsif inabil.

din formația sa au extras 
120 131 tone.

• Celelalte două brigăzi 
dotate cu complexe meca
nizate— conduse de Iile 
Filiehe și Constantin Babei 
— au totalizat, în aceeași 
perioadă de timp, aproape 
100 000 tone de cărbune în 
condițiile în care comple
xele mecanizate, din moti
ve obiective, nu au funcți
onat toate cele 9 luni cîte 
au trecut din acest an.

MINA ANINOASA

MINA PAROȘENI

• Tilu Teacenco, un ve
teran al mecanizării de la 
această întreprindere și 
din întreaga Vale, a extras 
— jiîuă la zi — în acest 
an 126 674 tone de cărbu
ne, fiind urmat îndeaproa
pe de un alt cunoscut bri
gadier Francisc Fazakaș, 
care împreună cu rtiinerii

• Ambele: formații de 
lucru dotate cu complexe 
mecanizate — brigăzile con
duse de Si mior, Morarii și 
Vasile Burlec — au extras 
ele la începutul anului — 
pînă la zi — 118 635 tone 
de cărbune, cele mai bune 
realizări obținîndu-le de la 
două fronturi de lucru, un
de funcționează complexe 
mecanizate, brigada lui Si- 
mion .Morarii — peste. 
73 000 tone de cărbune.

Confectioners Luiza Ungureanu, de la Fabrica de 
confecții Vulcan, la mașina de decupat, pregătește de
talii pentru viitoarele confecții.

Foto: I. LICIU

>Sarcini mobilizatoare 
pentru valorificarea 

deplină a potențialului 
productiv al orașului 

Uricani

iața și munca în 
subteran au măre
ția, dar și rigorile 

lor. Ceea ce se petrece în 
acest perimetru — loc de 
bucurie dar și de greutăți 
— nu poți înțelege de la 
suprafață, decit fiind a- 
lături de acești oameni 
care coboară mereu în 
adîneuri, pentru a trezi 
cărbunele din somnul mi- 

; lunar. Acolo, în abatajul 
ț frontal nr. 6610 de ja mi- 
i na Livezeni, ca pe un se- 
î ismogrăf, se înregistrează, 

îh.timp; fapte de muncă 
al căror izvor constă din 
ambiție și curaj, hărnicie 
și pricepere. Ca să șefii 
despre acești oameni, ne' 
avertiza maistrul minier 
11 ie Bodeanu, o veche’, 
cunoștință a noastră, tre
buie să șerif despre toți. 
Dar cum să poți aminti 
în aceste cîteva rînduri. 
măcar numele celor .45 de 
oameni? ,

— Brigada pe care 
conduce comunistul 
sile Dăhălăche* este 
mai bună de la 
noastră, no spune 
rășu’ Nicolae Novac.
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Vă
ii cea 
mina 
tova- 

', no

ul secretar al comitetului 
de partid de la I.M. Li- 
vezem.

Ca o justificare a celor 
spuse, stau rezultatele e- 
conomice pe care le a- 
flăm de la conducerea 
sectorului. Pe ultimele 
patru luni, de cînd a luat 
ființă brigada, în fiecare 
lună au fbst depășite sar
cinile de plan cu cîte 
40-50 tone de cărbune. 
Dar ce . înseamnă munca 
în brigadă, în acest 
bataj de. la sectorul 
âl minei, dotat cu 
complex mecanizat . 
dern ?

— „Marea bătălie" 
spune tînărul Vasile 
nălache, trecut prin toa
te filierele muncii pînă 
la șef de brigadă ‘ — a 
început în momentul în 
care am Iost dotați cu 
tehnică nouă, 
foarte bucuroși 
pentru, că simțeam 
voia să dăm mai 
cărbune, să muncim 
ușor... '

Valeri u C OANDRAȘ

Am fost 
atunci, 

ne
mult 
mai

(Continuare in pag a 2-a'
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Acțiuni în vederea popularizării documente
lor programatice ale Congresului al Xll-lea 

Organizațiile de partid din orașul Petrila — de 
la cele două întreprinderi miniere, preparație, școli, 
cartiere •— desfășoară, în această perioadă multiple 
acțiuni politico-educative pentru cunoașterea și apro
fundarea conținutului documentelor programatice, ce 
vor fi supuse dezbaterii Congresului al Xll-lea al 
partidului. Recent, la clubul sindicatelor a fost orga
nizată dezbaterea „Programul partidului — progra
mul poporului", de către Consiliul orășenesc de edu
cație politică ; și cultură socialistă, la care a participat 
un număr important de oameni ai muncii.

La I.M. Petrila și I.M. Lonea au fost inițiate pe 
; schimburi asemenea dezbateri, iar în sălile de apel, 

la gazetele de perete și pe panouri special amenajate 
au fost afișate, pliante eu privire', la dezvoltarea ee.o- 
nomieo-socială a României în cincinalul 1981—1985, 
articole și grafice din presa centrală și locală. în pe
rioada următoare vor fi organizate mese rotunde, 
schimburi de experiență, proiecții de film, întîlniri 
cu lectori ai cabinetului municipal și județean de 
partidei

muncii, calificarea, polica
lificarea și perfecționarea 
profesională a forței de 
muncă în raport cu noua 
tehnică introdusă în pro
cesul de producție. ;

•r-

In perioada suptegL 
nalizei, rezultate bune au 
obținut și alte unități .ale 
orașului — U.M.T.C.F., sta
ția de tratare a apei, uni
tățile prestatoare de ser
vicii și cele comerciale. De 
asemenea, s-a executat un. 
important volum de iri- 

' Vestiți! indus
triale și socia
le. Cu toate 
acestea. în 
dezbaterile ca
re au avut 
loc, vorbitorii 
s-au referit 

în spirit critic și autocri
tic îndeosebi la neajunsu
rile manifestate în activi
tatea economică, de inves
tiții , edilitar-gospodăreas-

■■■ că.
Privind activitatea de la 

mina Uricani, vorbitorii 
— Cornel Bololoi, Carol 
Șchreter, Iacob Stoica, Du
mitru Bornoiu, Simion Bu- 
descii —‘au arătat că de
venise o tradiție ca aceas
tă unitate să se înscrie 
frecvent printre fruntașele

ALEGERI
IN ORGANIZAȚIILE 

DE PARTID

Desfășurată îiitr-o at-. 
mosferă ele puternică an
gajare pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor a- 
cestui an, conferința jde da
re de seamă și alegeri a 
organizației orășenești de 
partid Uricani a analizat 
cu multă răspuritlere ac
tivitatea economică și so- 
cial-politieă. desfășurată 
de organele și organizațiile 
de partid, întreprinderile 
și. instituțiile localității. 
Din darea de seamă a re
ieșit că, în 
ritm cu între
gul popor, or
ganizația oră
șenească de 
partid, colec
tivele de oa
meni ai mun

cii' din oraș au acționat nea
bătut pentru transpunerea în 
fapt a indicațiilor date de 
secretarul generai al parti
dului, tovarășul 
Ceaușescu, privind 
nile curente și de 
peetivă ale mineritului ță
rii. In acest sens s-a j re
liefat faptul că minerii de 
la. Uricani, întreprindere 
în jurul căreia 
întreaga activitate 
mică a orașului, au depus 
eforturi susținute 
creșterea continuă a 
ducției de cărbune și 
productivității muncii, 
tensificarea gradului 
mecanizare a lucrărilor 
subteran, organizarea 
bună a producției și

Nicolae 
sarci- 
pers-

gravitează
econo-

pentru bazinului carbonifer, însă 
unele lipsuri manifestate, 
mai ales în acest an, au 
dus la mari rămîneri . în. 
urmă la producția de căr
bune deși mina dispune de 
utilaje moderne. Restanțe 
importante se înregistrează 
în prezent și în activitatea 
de. investiții, după 
arătau cîțiva dintre 
bitori — loan Sîrbu, 
cu Dan — în acest 
existînd unele . cauze care 
depășesc competența or- ;

Constantin IOVANESCU

(Continuare in pag. a 8-a
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cum 
vpr-

Mar- 
sens

DIALOG CETĂȚENESC

pro-
a ■

in-
de 

din 
mai
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Tînărul mecanic de lo- i 
comotivă Diesel, Nicolae i 
Diliuță, de la I.M. Pa- ț 
roșeni, transportă un 
nou lot. de materiale în 
subteran. ta locurile de 
muncă. <

Foto: Șt. NEMECSEK
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SALONUL DE 7OAMNA 
AL UMORULUI 

manifestare de prestigiu 
în creația plastică

Viața culturâi-edueațîvă 
■și artistică din Valea Jiu
lui a fost străbătută în ul
timii ani ■— în atmosfera 
de stimulatoare emulație 
a celor două ediții ale Fes
tivalului național „Cînta- 
rea României" — de mai 
multe inițiative care, re
luate de la un an la altul, 
se dovedesc a fi.de auten
tică valoare în diversifica
rea și calitatea muncii ar
tiștilor amatori. Și, ca o 
consecință a acestei orien
tări constante, înseși dife
rențierile dintre amatori 
si profesioniști încep să se 
estompeze, conștiința ac
tului artistic și a finalității 
lui fiind o caracteristică a 
creatorului.

O manifestare culturală 
din care se desprind largi 
semnificații artistice și e- 
ducative este „Salonul de 
toamnă al umorului**, a că
rui a IV-a ediție — cu te
rna „Mesaj despre starea 
copilului** — se va deschi
de duminica, la Petroșani. 
Dar, înainte de a detalia 
sensurile acestei manifes
tări atractive și foarte in
teresante, trebuie: să obser
văm cîteva elemente, am 
putea zice tradiționale, ce 
sînt prezente în activita
tea diferitelor formații ale 
artiștilor amatori ori în 
viata altor mijloace edu
cative.

Manifestare expoziționa
lă (printre primele de acest . 
gen în țară) de prestigiu 
printre caricaturiști, „Salo
nul de toamnă al umoru
lui** este o expresie supe
rioară a unor îndelungate 
preocupări culturale care 
folosesc instrumentele umo
rului intr-un scop 
tiv. Desenul satiric 
caricatura cum i se 
în mod curent) 
în sine acuitatea 
lui de observație și 
accentuat discernămînt. A-

educa- 
(sau 

spune 
cuprinde 
spirite. 

un

soeiate eu o inspirată for
mă grafică intră in sfera 
artei, avînd de multe ori 
profunzime în gîndire și 
o perspectivă educativă, 
meditînd fie asupra unor 
aspecte ale realității în
conjurătoare, fie asupra u- 
nor mari probleme ale 
contemporaneității. In.șâși 
tema actualei ediții — „Me
saj despre starea copilu
lui" —, integrată in actua
lul An Internațional al Co
pilului, sugerează posibili
tățile de meditație, de. a 
transmite un mesaj prin 
această metaforă care este 
caricatura.

La actuala ediție a „Salo
nului de toamnă al umo
rului**, acțiune cuprinsă în 
Festivalul culturii și educa
ției socialiste hunedorene 
„Sarmis ’79“. au trimis lu
crări 73 caricaturiști din 
țară ; dacă ne vom amin
ti că în anul trecut numă
rul. caricaturiștilor a fost 
de 61, vom ajunge în mod 
firesc, la concluzia că pres
tigiul acestei întâlniri ar
tistice este în continuă creș
tere. Dar, pe lingă valoarea 
ei Intrinsecă, încă de la în
ceput a reprezentat un a- 
devărat schimb de expe
riență între cpnoscuți ar
tiști plastici și colective de 
redacție ale gazetelor din 
întreprinderile miniere, 
manifestarea expozițională 
a fost și este stimulativă 
pentru mișcarea cultural- 
artistică și educativă din 
municipiu, bogată în suges
tii pentru viața gazetelor 
satirice.

La a IV-a ediție, „Salonul 
de toamnă al umorului**, 
organizat Ia Petroșani este 
o manifestare cu prestigiu 
în țară, valoroasă și "nece
sară în diversificarea vieții 
cultural-educative și ar
tistice din Valea Jiului.

A sosit presa Ion LEONARD

ElectrecBrd“

Acel „ceva" care leagă conștiințele 
oamenilor din brigadă

(Urinare dm tj
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T. SPATARU

Vasile Dănălache, ia nici 
28 de ani împliniți, a fost 
nevoit să-și „adune oanre- 
nii“ pentru a forma bri
gada, cu care să exploa
teze cărbunele din blocul 
VI, stratul 13. Știa ce îl 
așteaptă. După ce i-a „con
vocat", Ie-a spus ortaci
lor ce sarcini complexe le 
revin, insistînd asupra fap
tului, că trebuie să înve
țe minerit. Câțiva dintre ei 
au răbufnit, îhtrebîndu-1: 
ce să învățăm după 20 de 
ani de muncă „în subte
ran?!

— Le-am explicat, spu
ne el, că este vorba de o 
tehnică nouă și că trebuie 
să ne îmbogățim cunoștin- 

vom ține

ne, să obțină randamente 
mai mari. In scurt timp' 
brigada a obținut 120 to
ne de cărbune pe schimb, 
aproape dublul sarcinilor 
planificate.

— Așa a început activita
tea, învingînd greutățile, 
ne spune șeful de schimb 
Adam Ciornei, cei care cu 
fruntea acoperită de 
doare 
nu ar 
tul. A 
trucții 
ceva îl cheamă spre

su
ni se destăinuie că 
putea părăsi mineri- 
lucrat 3 ani la cons- 
dar a simțit cum 

mină, 
ceva irezistibil, și iată că a 

ani, 
de la 

la

rămas aici, de 21 de 
învățînd meseria și

■ Costea Aftonie și de
Dănălache, chiar dacă sînt

Știe

l-au înțeles 
înțeles mai 
unul

. Toți

țele, altfel nu
pasul...

Nu știm cîți
atunci, cîți l-au
tîrziu, dar nici
s-a dat înapoi.
înțeles că vor putea să 
creze mai ușor și mai

nu 
au 
lu- 
bi-

mai tineri decît el.
foarte bine ce înseamnă a- 
batajul, cum trebuie să 
muncești și să te bucuri de 
munca pe

Cineva, 
reporterii!, 
creadă că 
ne. Că în 
există
idee nu ne-ar admite-o 
maistrul Ilie Bodeanu, cu 
care discutam amănunțit 
despre pulsul acestui colec
tiv, despre greutățile 
care se confruntă.

— Astăzi s-a defectat 
pompa de ridicare a bra
țelor de la combină, spune 
el. Nu am putut trage 
secțiile mai în față, să a- 
vansăm. Am dat telefoane, 
a venit lăcătușul Ștefan 
Lupu... Cînd am înlăturat 
primul necaz, a venit al 
doilea : s-a defectat trans
portorul de la rol. Șeful 
de schimb Gheorghe Ni- 
coară și lăcătușul Nicolae 
Barbură, au acționat ime
diat și au înlocuit semi- 
axele...

Nici ceilalți oameni n-au 
stat pe loc. Unii au ajutat 
la înlăturarea defecțiunilor, 

abatajul 
Re

ia 
din

î

Valorificarea deplină a potențialului
Uricaniproductiv al orașului

(Urmare dm pas, 1)

gane.lor locale, însă nici 
pe plan intern nu s-a făcut 
totul pentru a remedia de
ficiențele manifestate m 
acest sector de activitate. 
S-a desprins concluzia că 
noul organ ales este che
mat să acționeze cu mai 
multă perseverență în ve
derea realizării integrale 
a planului de investiții, pu
nerea grabnică în funcțiu
ne a noilor capacități de 
producție fiind determinan
tă pentru îndeplinirea în 
bune condiții a planului de 
dezvoltare economico-soci- 
ală în profil teritorial în 
viitorul cincinal.

In privința mobilizării 
tuturor oamenilor la în
făptuirea exemplară a sar
cinilor de Plan un rol de o 
deosebită însemnătate îl 
au și organizațiile de ma
să și obștești, sub direc
ta îndrumare, a organizați
ilor do partid.
Maria Sîrbușcă,
ta comisiei de femei, 
Nicu Călin, secretarul

Tovarășii
președin-

Și 
co-

mitetului orășenesc U.T.C., 
âu subliniat importanța 
■organizării unor acțiuni 
concrete, care să vină în 
sprijinul educării și antre
nării într-o măsură mai 
.mare a tineretului, a feme
ilor, în vederea participă
rii lor active la 
nirea sarcinilor 
organizației orășenești 
partid. De asemenea, școa
la, ca factor primordial în 
educarea prin muncă și 
pentru muncă a tinerei ge
nerații are nobila misiune 
— arătau tovarășii Elena 
Costea, Pompiliu Caragea, 
Viorel Front de a pre
găti cadre de nădejde pen
tru activitatea viitoare.

La celelalte domenii de 
activitate, cultură, educa
ție, sănătate, comerț, pres
tări de servicii către popu
lație, s-au referit tovarășii 
Dumitru Rădoescii, Ioan 
Popa, Victor Radu, Ion 
Culda, Ion Pîryulescu — 
care s-au angajat

îndepli- 
ce revin 

de

care S-au angajat în fața 
comuniștilor să facă totul 
pentru ca activitatea de 
care răspund să cunoască 
noj îmbunătățiri, să mar;

t

[U£
Cu participarea ingii.c 

rilor, tehnicienilor și a 
maiștrilor de la I.M. U- 
ricani a avut loc în sala 
mică a Casei de cultură 
din localitate, simpozionul 
cu tema: „Spiritul 
revoluționar în activita
tea de cercetare științifi
că, dezvoltarea tehnologi

că și de introducere a 
progresului tehnic în pe
rioada 1981—1990 și di
recțiile principale pină in 
•mul 2000“. (Al. Cor.)

★
le strada Tudor Vla- 

diniireseu din orașul Lu
peni, în localul în care 
a funcționat înainte o 
secție de croitorie, coope
rativa „Deservirea*, a 
deschis un magazin pen
tru comenzi, prezentarea 
și desfacerea ; obiectelor

care ai depus-o. 
poate 
ar fi 
totul 
acest

chiar și 
tentat să 
merge bi- 
abatăj nu

probleme. Această

alții au pregătit 
și au dat cărbune, 
zultatele nu apar de 
sine, spunea cineva 
brigadă. . Ele sînt rodul 
gîndîrii și acțiunii colecti
ve a întregii brigăzi, 
cei cu care am 
erau hotărîți să 
toate eforturile, 
lor capacitate și 
re pentru realizarea pla
nului, nici unul dintre ei 
nu se putea împăca cu i- 
deea pierderii, a răipîne- 
rii în urmă. Cred că a- 
ceasta-i substanța care u- 
nește conștiințele acestor 
oameni.

Toți 
discutat, 

depună 
întreaga 
pricepe-

î 
c

c

t

Casa de discuri „Elec- 
trecord** a pregătit cîte- 
va noutăți, înregistrări 
de muzică românească și 
universală, acoperind o 
largă 
și de 
rii m u 
meră au 
nou disc 
zînd sonate pentru vioa
ră și pian, interpretate 
de Andrei Agoston și 
Nina Panieva-Sebesi. Pa
gini de mare popularita
te din muzica de operă 
— arii de Gluck, Mozart, 
Massenet, Puccini, Wag
ner —, interpretate de 
Orchestra simfonică a 
radioteleviziunii române, 
avînd ca solistă pe so-. 
prana Elisșbetâ Necul- 
ee-Cartiș, au fost înre
gistrate pe disc. Casa de 
discuri bucureșteană de
dică „Anului internațio
nal al copilului 1979"";ț 
recentă înregistrare ă- 
sa: muzică corală inter
pretată de un grup de 
șoimi ai patriei de la 
Liceul de artă „George 
Enescu" din București.

Soliști vocali și virtu
ozi ai instrumentelor 
populare pot fi ascultați 
pe disc interpretînd nes
temate muzicale din fol
clorul românesc contem
poran: Ion Petre Stoican, 
Gheorghe Gruți, Ion 
Văduva, Ioana Ciuculete, 
Valeria Sfetcu, Victoria 
Darvai. Cîntece din 
Bucureștiul de odinioa
ră, melodii semnate de 
compozitorii Vasile Va- 
silache, Elly Roman, 
Gherase Dendrino, Ion 
Vasilescu, Ionel Ferriic, 
precum și cîntece de vo
ie bună, în interpretarea 
lui Gică Petrescu, fac o- 
biectul unor alte discuri 
„Electrecord**.

arie tematică 
gen. lubito- 

z ici i, de ca
la dispoziție un 
Mozart euprin-

dare 
rele- 
dis- 

forțe

cfieze noi salturi calitati
ve, astfej îneît locuitorii 
orașului Uricani să bene
ficieze de condiții de mun
că și de viață tot mai bune.

Din discuțiile purtate cu 
prilejul ephferinței ele 
de seamă și alegeri, a 
șit că orașul Uricani 
pune de suficiente
materiale și umane capabi
le să depășească dificultă
țile ivite în ultima peri
oadă. S-aii desprins, de a- 
semenea, sarcini deosebite 
pentru organele și organi
zațiile de partid, care vor 
trebui să-și îmbunătățeas
că stilul și metodele de 
muncă, astfel îneît sarcini
le economice și sociale ce 
revin organizației orășe
nești să fie realizate la 
înalt nivel calitativ.

Conferința a reales 
funcția de secretar al 
miletului orășenesc 
partid pe tovarășul â 
helm Neag. Ca secretari ad
junct! ai comitetului au fost 
aleși tovarășii Petru Fă
gaș, Carol Schreter, Gheor
ghe Burcă și Maria Sîr- 
bușcă.

un

de maroc!linărie create 
de meșteri locali. în ma
gazin funcționează și o 
expoziție cu vînzare. per
manentă.
peni)

(A. Mica, Lu

★
bună pentru 

conducătorii auto ama
tori, Venind în întâmpi
narea mai multor suges
tii, la Casa de cultură din 
Petroșani se organizează, 
începând cu 15 octombrie 
a.c., un curs teoretic și

O veste

• Timpul favorabil din 
ultima săptămînă a asigurat, 
condiții de desfășurare a 
întrecerilor sportive școla
re pe localități: „Crosul cla- 
selor“ precum și etapele în 
cadrul diviziei municipale 
a școlilor generale și licee 
la handbal și fotbal. Iată, 
cîtcva rezultate la nivel de 
școală și orașe : Atletism. 
După terminarea etapei pe 
școală, la care au partici
pat aproape toți elevii s-au 
stabilit campionii Școlii ge
nerale nr. 2 Petroșani la 
cros. Clasa a V-a: Ileana 
Todorovici și Virgil Nătân
gă ; clasa a Vl-a: Mari- 

■nela Bădiguț și loan Nea- 
gu; clasa a Vil-a: Adri-

practic de depanări auto 
cu o durată de trei luni. 
Informații suplimentare 
la telefon 41483. (C.D.)

★
Locatarii căminului de 

Uricani 
o întîlni- 

brigăzîi 
lingă ca- 
din lo
ca temă '

nefamiliști din 
au participat la 
re cu membrii 
științifice de pe 
sa de cultură 
calitate, avînd 
„Știința și religia, apari
ția și evoluția omului pe 
pămîr.t**. (Al. Cor.)

Competiții școlare
ana Șchiopu și loan Cas
tor ; clasa '
Ghiurcă și

® Sub 
C.O.E.F.S.

loc etapa .
„Crosului claselor** la cari 
au participat peste 450 de 
elevi. Iată campionii ora
șului Lupeni: clasa a III-a : 
Corina Moldovan (Școala 
gen. nr. 2) ; Arpad Simon 
(Șc. gen. nr. 3) ; clasa a
IV- a : Marinela Onuț și 
Ovidiu Bredețu (ambii de 
la Șc. gen. nr. 3) ; clasa a
V- a : Viorica Kiraly și Ion 
Cernencu (tot de la Șc. gen. 
nr. 3) ; clasa a VI-a Geta 
Constantin (Șc. gen. nr. 3) 
și Ianoș Sorcani (Șc. gen. 
nr. 1) ; clasa a Vil-a ; 
Gabriela Vîrzaru (Șc. gen. 
nr. 3), Samir lava (Șc. gen. 
nr. 2) ; clasa a VlII-a : 
Marian Preda (Șc. gen. nr. 
6), Minodora Hațegan (Șc, 
gen. nr. 2).

• In orașul Petrila ' e- 
tapa orășenească a „Crosu
lui claselor** a stabilit în 
final următorul clasament 
pe școli: loc I Școala ge
nerală nr. 6 cu 416 puncte; 
locul II: Școala gen. nr. 
1 cu 157 puncte ; locul III: 
Școala gen. nr. 5 cu 151 
puncte ; locul IV : Școala 
gen. nr. 2 cu- 92 puncte. Au 
lipsit nemotivat școlile ge-

a VlII-a: Delia 
Gheorghe Jovan, 
îndrumarea 
Lupeni a avut 
orășenească a

I
1
I
I
I
I
I
I

din Cimpa șî“ Jieț. 
gen. nr. 6, cîștigă- 
accstei ediții de 

toamnă a ocupat majori
tatea locurilor fruntașe cu
cerind și 4 titluri de cam
pioni orășenești 
M i h a e 1 a 
și Viorel Zameț 
V-a; Daniel 
clasa a ...Vil-a 
Moraru clasa a VlII-a.

• La Petroșani au con- 1 
tinuat întrecerile de fotbal 
și handbal pe . categorii de 
vîrstă. Iată ultimele rezul
tate : Handbal. Școala gen. 
nr. 7 — Școala gen. nr. 5i 
2—2 la fete și 4—8 la bă
ieți. Fotbal: Școala gen. 
nr. 7 — Școala gen. nr. 5: 
2—1 (categoria 8—10 ani) 
și 2—5 (11—12 ani) ; Școa
la gen. nr. 1 — Școala gen. 
nr. 2 : 0—5 (categoria 8—10 
ani), 9—3 (11—12 ani) și 
11—1 (categoria 13—14 ani).

în primele întreceri ale 
campionatului municipal al 
liceelor la handbal s-au 
înregistrat următoarele re
zultate : Liceul economic 
Petroșani — Liceul Vulcan. 
5—h la fete și 10—6 la bă
ieți ; Grupul școlar minier 
Petroșani — Liceul de in
formatică 9—11, fete.

net ale 
Școala 
toarea

prin t 
C r i ș a n 

clasa a 
Șerbănescu 
și. Iuliana

Aurel- SLABII

fi.de
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Dialog cetățenesc • Dialog cetățenesc ♦ Dialog cetățenesc
„Repararea teraselor 

blocurilor a fost și, din 
păcate, mai este o proble
mă pe care nu o putem 
rezolva cum dorim — spu
nea maistrul Ion Nicolae, 
șeful secției Petroșani a 
E.G.C.L. Am avut de re
condiționat în acest an 19 
terase. Pe lîngă cele plani
ficate, au necesitat inter
venții urgente și alte blo
curi în ale căror acoperi
șuri au apărut fisuri. Am 
fost nevoiți să procedăm 
așa, deoarece locatarii în 
cauză au solicitat, inclusiv . 
prin sesizări la ziar, re
parații urgente".

Pe strada Aviatorilor din 
cartierul Aeroport —• Pe
troșani, unde ne-am aflat 

. zilele trecute împreună cu 
maistrul Ion Nicolae, au 
fost recondiționate prin 
•refacerea izolației terasele 
blocurilor nr. 12, 30, 32 și 
34 din plan, precum și nr. 
8, 10, 16 și 24, Ia solicitarea 
locatarilor. In plus, la blo
curile nr. 7, 9, 11 și 13 a 
fost necesar să se remedie
ze o deficiență de proiecta
re la terase, din care cauză 
apa pătrundea într-un nu- 
piăr de apartamente. Rezol
varea a constat în pre
lungirea spre exterior a 
stratului de beton al iz°- 
lației, instalarea unui 
jgheab de captare și con
ducere a apei spre burla
nul de evacuare. Această 
lucrare împreună cu re
parațiile efectuate la te
rase au scăpat de neca
zuri locatarii apartamen
telor de la etajele superi
oare ale blocurilor res
pective, fiind totodată o 
măsură importantă avînd 
drept scop păstrarea lo
cuințelor.

Pe terasa blocului nr. 8 
turn am avut prilejul să 
constatăm cum, în unele

de- 
clă- 
cei 
lo-

cazuri, chiar locatarii 
gradează acoperișul 
dirilor. (Bineînțeles că 
mai mulți din aceștia 
cuiesc la etaje inferioare,
ori chiar la parter, în
timp ce consecințele acți
unii lor destructive, le
trag cei de la ultimul e- 
taj). Pe acoperișul blocu
lui am văzut mai multe 
antene tv. priponite cu

rii iresponsabili 
aceste degradări și 
zuri ? Este necesar 
catarii afectați, cu 
nul asociației de ' 
al E.G.C.L. și al altor fac
tori, să facă un front 
comun împotriva celor ca
re prin practicile lor ires
ponsabile deteriorează a- 

coperișurile, degradează

sește materialul- necesar, 
respectiv izoplastul. Să 
nu fie în măsură E.G.C.L. 
și Grupul întreprinderilor 

_ _ comunală
Hunedoara-Deva să apro
vizioneze secția din Pe
troșani cu 5—6 tone de izo- 
plast pentru refacerea te
rasei blocului 34 înainte de 
venirea zăpezii ? La aceas
tă întrebare se așteaptă ur
gent un răspuns faptic !

La același bloc, în spa
țiile de folosință comună 
ale ambelor scări (urcă
torii, nivelul superior) 
domnește dezordinea. A- 
devărat că aceste spații 
nu sînt folosite. Nici nu ar 
putea fi în halul în care 
sînt. Dar de ce nu sînt în
grijite corespunzător ? Am 
văzut aici geamuri sparte 
ori demontate cu cerceve- 
le cu tot, uși fără broaște, 
ambalaje abandonate, de
zordine. Că nu este fireas
că și nici permisă o ase
menea situație, ne-a dove
dit-o aspectul spațiilor si
milare ale blocului vecin 
— J-46. Aici spațiile de fo
losință comună au perde- 
luțe la geamuri, ceea ce 
constituie un viu exemplu 
privind modul în care a- 
ceste spații trebuie îngri
jite și folosite. Comparația 
evidențiază însă un 
cru pe care dorim 
subliniem : aspectul 
ceștor spații depinde 
grija gospodărească pe 
re locatarii și secția 
E.G.C.L. le-o acordă.

Efectuarea reparațiilor 
necesare la acoperișurile 
blocurilor inclusiv cel al 
blocului nr. 34, la întregul 
fond de locuințe, a deve
nit o urgență, avînd în 

vedere faptul că iarna, ză
pada, care împiedică rea
lizarea în condiții optime 
a acestei lucrări, sînt a- 
proape. împreună cu în
treținerea corespunzătoare 
a spațiilor de folosință co
mună, ele fac parte din 
grija ce trebuie s-o acorde 
permanent atît E.G.C.L. 
cît mai ales locatarii, păs
trării fondului de locuin
țe, bun obștesc menit să 
contribuie la ridicarea ni
velului de trai al popu
lației.

produc
i neca- 

ca lo-
spriji- 

locatari, de gospodărie
I

Din scrisorile sosite la redacție
Aprovizionare abundentă, servire bună

Acum, cind timpul încă mai permite
Se cer efectuate 
urgent reparațiile 

la terasele blocurilor!
sîrme și cuie. Unele din 
aceste improvizații pot u- 
șor, Ia orice vînt mai pu
ternic, deteriora din nou 
terasa blocului, • recent 
recondiționată cu izoplasf. 
Tot aici a fost pui- și sim
plu găurită, în mai multe 
locuri, tabla ce protejea
ză parapetul terasei pen
tru a lega de ea cabluri 
pe care se pun la uscat ori 
se scutură covoare. E vor
ba desigur, de „rezolvări? 

copilărești, iresponsabile, 
urmate de regulă de 
gradări păgubitoare 
multe necazuri 
locatarii

de
și 

pentru . 
apartamentelor 

de la ultimele nivele, căci 
nu în 
E.G.C.L.
imediat în vederea 
tuării reparațiilor 
sare ! Cu ce drept

toate 
poate

cazurile 
interveni 

efec- 
nece- 

locata-

locuințele. Amintim tot 
aici că problema antene
lor tv. și-a găsit rezolva
rea : E.G.C.L. execută pe 
bază de comenzi din par
tea asociațiilor de locatari 
suporturi individuale și 
colective pentru antene tv. 
la un preț acceptabil.

Următorul punct al 
cumentării noastre a 
blocul J (nr. 34) cu 
gazine la parter, tot 
strada Aviatorilor. ~ 
acestuia ar trebui 

. diționtă înainte de veni
rea zăpezii. „Secția Pe
troșani — ne-a declarat la 
fața locului maistrul Ion 
Nicolae, cunoaște situația, 
dar,..". Prin terasa aces
tui bloc, apa se infiltrează 
pe casele scărilor și 
cîteva apartamente, 
menii secției nu pot 
reparația pentru că le

do- 
fost 
ma- 
din 

Terasa 
recon-

lu- 
să-I 

a- 
de 

ca-

Ne aflăm în plin sezon 
tal aprovizionării de iar- 
!iă. Cum e și firesc, unită- 
ile de desfacere ale 
I.P.V.I.L.F. sînt foarte 
ăutate de cumpărători. 
Iu face excepție în acest 

53 
în 

:|artierul Corcești, într-o

sens nici unitatea nr. 
din Vulcan. Situată 
c
zmă intens populată, uni
tatea respectivă, 
responsabil este
Mi trache, iar Vînzător Tra
ian Preoteasa, se bucură 
di bune aprecieri din 
partea gospodinelor care 
se. aprovizionează de aici 
cp legume, fructe și zar
zavaturi. Aprovizionarea 
abundentă și permanentă 
cu o gamă bogată de prq- 
ddse, servirea promptă și 
civilizată au făcut ca plă-

al cărei 
Nicolae

nul de desfacere pe luna 
septembrie să fie depășit 
cu 30 000 lei. Despre bu
na aprovizionare a unită
ții, servirii civilizate 
practicate aici ne-au rela
tat cu satisfacție cumpără
torii Sabin Bogdan, Miron 
Greculescu, Ioana Velciu 
și alții. Că lucrătorii a- 
cestei unități desfășoară" o 
bună activitate este reve
latoare lista desfacerilor la 
mărfuri pe ultimele cinci 
zile 
tre : 
kg 
3000 
vinete, 3500 kg . gogoșari, 
12 000 kg cartofi și alte 
produse.

dinaintea vizitei noas- 
2000 kg ceapă, 4000 
roșii, 3000 kg varză, 
kg struguri, 1200 kg

Alexandru TATAR, 
corespondent

E necesară o unitate de papetărie

Toma țAțARCA

Răspundem cititorilor
• ION BOBOCEA, Pe

troșani : Observațiile dv. 
s-au confirmat. Cu o singu
ră excepție — persoana 
respectivă, prin decizia co
misiei de expertiză medi
cală a municipiului Petro
șani nr. 1716, din 10 oc
tombrie 1977, a fost trecu
tă din gradul I, în gradul 
II de pensie, cu diagnostic 
stabilit de clinici și medici 
de specialitate.

• GHEORGHE CEPI, 
Petrila : Din scrisoarea dv. 
nu se poate înțelege ce vi 
s-a întîmplat la restauran
tul „Căprioara11. Ați soli
citat bere. Ospătară v-a 
spus că s-a terminat. Apoi 
v-a mai spus eă dacă vreți 
să beți neapărat trebuie să 
dațj 5 lei, după care ați 
cerut condica de reclamați!. 
Pentru ce ?

• VIORICA APETREI, 
Petroșani: înțelegem do
rința dv. de a vă Califica 
într-o meserie, dar cum la 
unitatea de care vorbiți

posibilitățile sînt limitate, 
încercăm să vă ajutăm prin 
Oficiul pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale, 
unde vă rugăm să vă pre
zentați.

© .NICOLAE CAUBA, 
Vulcan : în raza munici
piului nostru nu există o 
unitate care să pună la 
dispoziția solicitanților ce
ea ce doriți dv. Adresați-vă 
unei unități a cooperației 
de consum din apropiere.

• UN GRUP DE LOCA
TARI DIN BLOCUL B 1, 
Vulcan : Faptul c-ă unul 
dintre vecinii dv. ține în 
apartament un cîine care 
conturbă liniștea, se sanc
ționează în lumina preve
derilor art. nr. 3 alin. „g’s 
al Decretului nr. 1.53/1970 
și ale art. nr. 8 al Ilotărîrii 
Consiliului popular jude
țean Hunedoara nr. 8/1976, 
cu amendă pînă la 600 de 
lei.. In lumina acestor acte 
normative solicitați spriji
nul organelor locale. ■

La magazinul nr. 73 
din Petroșani se po( găsi 
articole de sezon pentru 
toate vîrstele și gusturi
le;

Foto: I. LICIU

Pe strada Republicii din 
Petroșani există două uni
tăți de papetărie destul de 
apropiate una de alta. Nu
mărul mare al studenților 
și elevilor existenți în ur
bea noastră fac ca în a- 
ceste unități să existe în 
permanență o mare aflu
ență de cumpărători. Spre 
satisfacția oamenilor mun
cii din localitate, în ultimul 
timp, în orașul nostru s-au 
deschis noi unități comer
ciale moderne și spațioase. 
Impresionează în mod plă
cut complexul Hermes, ex
tins în ultimul timp și în 
apropierea stadionului. 
Cum aminteam, unitățile 
de papetărie au rămas însă 
tot cele vechi. Or, în apro
pierea noilor complexe co
merciale se află .Școala ge

nerală nr. 1, Liceul de ma
tematică și fizică, precum 
și Liceul industrial minier. 
Trei unități școlare tinde 
învață mulți elevi. Cum e 
și firesc, ei au nevoie în 
permanență de rechizite 
școlare. Și totuși, în apro
piere nu există o unitate 
de papetărie. Chiar dacă 
în noile complexe comer
ciale nu s-a preconizat 
deschiderea unui magazin, 
profilat pe produse de pa
petărie considerăm eă s-ar 
putea deschide măcar un 
chioșc caje să desfacă dife
rite rechizite școlare. Se 

face mult simțită necesita
tea unei asemenea unități 
în această parte a orașului 
nostru.
Prof. Florica MUȘTEANU, 

Petroșani

-acrefile se cer urgentate
Acum două săptămîni, pe 

strada Aurel Vlaicu din o- 
rașul Petrila, au început lu
crările de săpare a unui 
șanț în care se vor pune 
conductele de beton nece
sare îmbunătățirii canali
zării în cartierul. 7 Noiem
brie. înțelegem cu toții u- 
tilitatea acestor lucrări și

Semne de întrebare
Buturuga mare..

Doborît de vînt un uriaș 
salcîm din parcul orașului 
Petroșani și-a dat... obștes
cul sfîrșit. Trunchiul și co
roana, bune de foc, au 
fost secționate și transpor
tate imediat. A rămas însă 
pe una din aleile parcului
o rădăcină mare care, cu 
ocazia săpării prin parc a 
unui canal termic, a fost 
împinsă ceva mai încolo, 
blocînd și mai mult aleea. 
Uitată, de edili, buturuga 
ocupă și în prezent aicea, 
întreținînd totodată un as
pect dezolant, într-un loc 
în care spiritul gospodăresc 
ar trebui să capteze admi
rația celor ce zăbovesc în 
zilele însorite pe băncile

frunze care ard... din neglijentă
Continuarea practicii 

„ascunderii" ori, pur și 
simplu, depunerii în gră
mezi, pe străzile locali
tăților municipiului a 
frunzelor și abandonarea 
lor, zile în șir, în. aceste 
locuri, ne obligă să re
venim pentru a aminti 
edililor de la salubriza
re: sînteți plătiți pentru 
a strings ori de cîte ori 
este nevoie și a îndepăr
ta frunzele, nu pentru a

le lăsa în grămezi pe 
străzi, pe spațiile verzi, 
pentru a le da foc sau 
pentru a le „ascunde", 
împreună cu alte rezi
duuri, pe ia colțurile clă
dirilor, în dosul parava
nelor șantierelor de cons
trucții și în alte locuri, 
inclusiv de pe străzile 
centrale ale localităților. 
Ordine și curățenie se 
numește acdasta?

parcului, nu să o respin
gă. Va veni oare cineva 
să înlăture buturuga din 
parcul orașului? Sau ea va 
continua să..,,, „răstoarne" 
inițiativa gospodarilor noș
tri?

spre satisfacția locatarilor 
acestei străzi, timp de două 
zile un excavator a lucrat 
intens și cu spoi’ la săparea 
șanțului. Apoi, .spre nemul
țumirea noastră, lucrarea 
s-a oprit, iar strada este 
atît de desfundată îneît e 
greu de circulat și ziua 
darămite noaptea cînd 

doar... luna luminează calea 
celor ce merg sau vin de 

la șut. Locatarii străzii ar 
dori ea lucrările să se des
fășoare în același ritm a- 
lert ca în primele zile, a- 
vînd convingerea că în 
acest fel ele. se vor termi
na într-un timp mai scurt, 
iar redeschiderea drumu
lui de acces spre cartierul 
7 Noiembrie urgentată.

Ladislau LUPA, 
Petri Ia

— De ce aprinzi frunzele că, uite, intră fumul in 
birouri. .

•— Păi, dacă nu Ie cară nimeni ... poate s-or ho
tărî, dacă-i afumăm nițel!
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Opinia României :

Toate statele pot contribui 
la realizarea dezarmării
BARCELONA 11 (Ager

pres). In continuarea lucră
rilor plenarei Adunării Ge
nerale a federației Mondi
ale a Asociațiilor pentru 
Națiunile Unite aii fost a- 
bordate problemă creșterii 
rolului Federației Mondi
ale în mobilizarea opiniei 
publice la realizarea dezar
mării și relația dintre 
dezarmare-dezvolțare..

Luînd cuvin tul în cadrul 
dezbaterilor, reprezentantul 
Asociației române pentru

. Națiunile Unite, prof. Du
mitru Mazilu, a arătat că, 
în opinia, României, toate 
statele pot contribui con
structiv Ia crearea unui cli
mat favorabil realizării 
dezarmării, asumîndu-și an
gajamentul de a interzice 
orice formă de propagan
dă de război, că este nece
sar să se treacă la măsuri 
concrete de dezarmare, în 
primul rînd, de dezarmare 
nucleară, pentru a se pune 
capăt cursei înarmărilor.

Seară consacrată prieteniei 
româno-f ranceze

PARIS 11 (Agerpres). LeT 
sediul Adunării Naționale 
franceze, grupul de prie
tenie parlamentar Franța 
— România a organizat, 
sub patronajul Iui Jac
ques 'Chaban-Delmas, pre
ședintele adunării, o sea
ră consacrată prieteniei 
românp-f ranceze.

în deschiderea manifes
tării, deputatul Lucien 
Neuwirth, președintele 
grupului de prietenie, a 
evocat cursul ascendent 
al relațiilor româno-fran-

ceze, subliniind importan
ța deosebitei, pe care o 
au în acesț sens întîlhirile 
dintre tovarășul Nicblae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Ro
mânia și Valery Giscard 
d’Estaing, președintele 
Franței. în continuare, 
ambasadorul Valentin Li- 
patti a prezentat expu
nerea „Politica externă a 
României — o politică de 
pace și cooperare inter
națională".

FILME
No

de
PETROȘANI — 7 

iembrie : Prefectul 
fier ; Republica : Uîi om 
în loden ; Unirea : Lu
mea Atlantidei.

PETRILA : Falanste
rul. seriile I-II;

LONEA: Cuibul iluzi
ilor, seriile I-II.

AMNOASA : Priete
nii copilăriei mele;

VULCAN: Ultima
frontieră a niorții.

LUPENI — Cultural: 
Ultimul vals; Muncito
resc : Cobra.

URICANI: Talisman.

Chile Program în 
regimului

SANTIAGO DE CHILE 
11 (Agerpres). La Santiago 
de Chile a fost difuzat, în 
ilegalitate, programul adop
tat de partidele din Blo
cul Unității Populare — 
Partidului Comunist, Parti
dul Socialist. Partidul Ra
dical, Mișcarea de Acțiune 
Populară Unitară (M.A.P.U.).

Congresele naționale 
ale partidelor demo

cratice din China
BEIJING 11 (Agerpres). 

— La Beijing s-au deschis 
joi congresele naționale ale 
tuturor partidelor democra
tice din China și al Fede
rației naționale a industria
șilor și oamenilor de afa
ceri. La reuniuni participă 
2 533 de delegați.

Ultimele congrese ale 
acestor organizații — arată 
agenția China Nouă — au 
avut loc spre Sfîrșitul dece
niului al șaselea. Partidele 
democratice aU cooperat cu 
Partidul Comunist Chinez 
în războiul de rezistență 
împotriva agresiunii japo
neze și în al treilea război 
civil revoluționar și au con
tribuit la eliberarea popo
rului chinez, iar ulterior, 
la activitatea de transforma
re și construcție socialistă.

vederea reinstaurării 
democratic
de mișcarea M.A.P.U. mun- 
citoresc-țărănească și. Parti
dul Creștin de Stingă — 
în vederea reinstaurării ți
nui regim democratic în 
Chile. Programul prevede 
că viitorul guvern : demo
cratic din Chile va abroga 
toate legile cu caracter re
presiv, va desființa apara
tul prin care se iau măsu
rile represive împotriva po
porului, va restabili liber
tățile cetățenești și sindi
cale.

Partidele cărei fac parte 
din «bloc au adresat tuturor 
democraților chilieni che
marea de a sprijini pro
gramul și de a crea un co
mitet eu sarcina de coordo
nare a luptei comune.

CU PRILEJUL VIZITEI 
pe care o efectuează în 
Iordania, Ion Șțănescu,. mi
nistru secretar de stat la 

Ministerul Construcțiilor In
dustriale, președintele păr-, 
ții române în Comisia mix
tă româno iordaniană de 
cooperare economică și teh
nică, a fost, primit de Mu- 
dar Badran., primul minis
tru al Regatului Hașemit al 
Iordaniei.

,ÎN’ ..statele unite 
s-au anunțat noi majorări 
la taxele pentru ocrotirea 
sănătății. Astfel, autorități-

Comunicat comun 
cu privire la convorbirile 

între delegațiile P.C.I. și P.C.S.
MADRID 11 (Agerpres). 

— La Madrid a fost dat pu
blicității comunicatul co
mun cu privire ja convorbi
rile desfășurate timp de 
două zile între o delegație 
a. Partidului Comunist Ita
lian condusă de Enrico 
Berlinguer, secretar general 
al P.C.I.. și o delegație a 
Partidului Comunist din 
Spania/condusă de Santia
go Carrillo, secretar’, gene
ral al P.C.S, Documentul 
relevă, între altele, necesi-' 
tatea „dezvoltării cooperă
rii între partidele comu
niste din țările Europei 
occidentale, a promovări ș li
nul dialog și unei înțelegeri

cu partidele socialiste și 
social-democrate, cu alte 
partide și mișcări progre- 
siște“, pentru a continua pe 
linia realizării obiectivelor 
democrației, și păcii. înnoi
rii în toate domeniile vie
ții social-politice.

Totodată, P.C.I., și P.C.S. 
condamnă eu fermitate te
rorismul „ce slujește forțe
lor celor rna; reacționare" 
— Se arata în comunicatul 
comun, care relevă, apoi, 
situația de discriminare în 
ce privește drepturile civile 
și. sociale „lâ care sînț su
puși 12 000 000 de oameni 
ăi muncii", emigrați în cău
tare de lucru.

I I
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16,00
16,05

18,00

18.50
19,00
19,20

19,30

TV

al

Telex.
Emisiune în limba 
germană.
Turneul filial

Campionatului eu
ropean de volei. 
1001 de seri.
Telejurnal.

Urgențe în agricul
turii.
Iu întîmpinarea 
Congresului ai 
Xll-lea al partidu
lui.
i:iiii\ '79.
Film artistic: 

„Treptele". Pro
ducție a studiouri
lor din Grecia si 
Anglia. 
Telejurnal.

1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
i iI
I
I
I
I

23,00 Aplauze pentru bi ■ J 
suri — recitalul miniatu- |

RADIO
5,00 Buletin de știri. 

5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul di
mineții., 7,00 Radiojurnal. 
8.00 Revista presei. 8,10 
Curierul melodiilor. 
9,00 Buletin de știri. 9,05 
Răspundem ascultători
lor. 10,00 Buletin de 
știri, 10,05 Atlas folclo
ric.. 10,30 Știința și via
ța. 10,45 Momente folk. 
11,00 Buletin ele știri. 
12,05 Din comoara fol
clorului nostru. 12,40 
Muzică de ■ promenadă. 
13.00 De la 1 ia 3. 15,00 
Ștudent-club. 16,00 Ra
diojurnal. 16,20 Coordo
nate economice. 16,40 
Șlagărul românesc ' prin 
decenii. 17,00 Buletin de 
știri. 17,05 Virtuozi ai 
instrumentelor populare: 
Gheorghe Zamfir. 17,20 
Pentru patrie. 17,50 Cîn- 
tece dedicate orașului 
București. - 18,00 Orele 
Serii. 20,00 Muzică popu
lară. 20,15 Ancheta eco
nomică. 20,45 Cadențe 
sonore. 21,00 Buletin de 
știri. 21,30 Consemnări. 
22,00 O zi într-o oră..

rilor muzicale. 23,30 —
3,00 Non stop muzical 
nocturn.

’ • Grupul folcloric „Cu-
i nuna Carpaților" și corul 
î de cameră „Preludiu" ale 
Ș ansamblului artistic al 
i C.C. al U.'l’.C. întreprind 
I un turneu în R.P. Ungară, 
î la invitația C.C. al U.T.C. 
5 *

din țara vecină și priete- • 
nă. Spectacolele prezen- i 
tate, pînă în prezent, în ; 
orașele Szolnoc, Gyeon- ; 
gyos, Keszthely, Gyula, ; 
Dunaujvaros s au bucurat î 
de un frumos succes. ■

le medicale din statul Mas
sachusetts au făcut cunos
cut că deservirea medicală 
se. scumpește în medie cu 
11. la sută. Ca urmare a 
acestei decizii, costul unei 
zile de spitalizare Se ridi
că la 450 de dolari, suma 
neincluzînd valoarea me
dicamentelor și a eventua
lelor operații.

DUPĂ CUM A ANUN
ȚAT OFICIUL FEDERAL 
DE STATISTICA de la 
Wiesbaden, în acest an pe 
șoselele , și autostrăzile din 
R.F, Germania s-an înre
gistrat 203 000 accidente de 
circulație, .în care au fost 
rănite 271 300 de persoane. 
Alte 753 600 accidente s-au

soldat numai cu pagube 
materiale. în primele șapte 
luni ale anului în curs. în 
accidente rutiere și-au 
pîei'dut viața peste 7 000 de 
persoane.

DEFICITUL GUVERNA
MENTAL BRITANIC a a 
tins în primele șase luni 
ale actualului exercițiu fi
nanciar 6,519 miliarde lire 
sterline — s-a anunțat ofi
cial la Londra.

KU KLUX KLANUL și-a 
extins în mod substanțial 
activitățile rasiste în ulti
mul an — informează De
partamentul american a! 
Justiției; Numărul atenta
telor cu bombe, adunărilor, 
provocărilor la adresa po
liției și al cazurilor de hăr
țuire a populației de cu
loarea fost în ultimele 12 
luni de 44,. față de opt în 
perioada anterioară de 12 
luni. '

Exploatarea de transport 
Petroșani 

ANUNȚ Ă :
Conform Decretului nr. 277/1979 al Con

siliului de Stat — privind raționalizarea con
sumului de carburanți și gospodărirea mij
loacelor de transport, începînd cu 15 octom
brie 1979 se înființează următoarele trasee 
de autobuze :

0 Traseul de autobuze Aeroport — Lo- 
nea, cu o frecvență de 8 minute.

# Pe traseul Petroșani — Uricani vor 
circula 10 autobuze cu o frecvență de 15 
minute.

• Se desființează traseul local Uricani.
Se aplică tarifele stabilite prin Decizia

nr. 223/1978 a C.P.J.H. Deva.

Duminică, 14 octombrie
8,45 Gimnastica (la domi

ciliu, . .7
9.00 Tot înainte!
9,25 Șoimii patriei.
9,35 Film serial pentru 

copii : „Peripețiile lui 
David Balfour". E- 
pisodul 2.

10,00 Viața satului. 
11,40 Avanpremieră.
11,45 Bucuriile muzicii — 

Nikolai Rimski Kor
sakov.

12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical. U- 

mor și muzică.
14,00 Woody, ciocăniloarea 

buclucașă.
14,25 Spectacolul lumii: 

„Londra-omnibuz".
15,00 Străzile Bucureștiu- 
, ■■ lui.

15,20 Telesport: Finala
campionatului euro-. 
pean de volei mascu
lin. Selecțiuni înre
gistrate de la Paris.

16,00 Fotbal: U.R.S.S. — 
România. Transmisi
une directă de la 
Moscova^ în pauză: 
rezultatele tragerii la 
sorți a preliminariilor 
campionatului mon
dial de fotbal — edi
ția 1932, operațiune 
desfășurată în cursul

dimineții la Ziirich.
17,45 Film serial: „Calva

rul". Episodul 17.
18.40 Micul ecran pentru 

cel mici.
19,00. Telejurnal.
19.15 îndeplinim programul 

partidului. Al Xll-lea 
Congres al P.C.R..

19,30 I’e marile scene ale 
.țării.

20.15 Film artistic : „Mas
ca de fier". Premieră 
pe țară. Producție a 
studiourilor franco- 
italiene.

21.40 Telejurnal. Sport..
Luni, 15 octombrie

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Revista economică 

TV: Al XII-leâ Con- 
ț greș al P.C.R.

19.40 Cadran mondial.
... 20,00 Mai aveți o între

bare ? Pămîntenii și 
„Civilizațiile extrate
restre".

20.40 Fomân-foilcton: „Cei 
din Mogador". Episo-

■ dur 5. ■
21,35 Telejurnal, ■ i

Marți, 16 octombrie
9,00 Teleșcoală,. ' -- '

10,00 Film serial : ■ ballas 
— Compania petrolie

ră Ewing. Reluarea e- 
pisodiilui 7.

10,50 Telex. "
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,40 Curs de limbă engle

ză.
17,00 Din țările socialiste.
17,30 Popas la Ilobița.
17,45 Itinerare turistice.
18,05 Almanah pionieresc.

16,40 Curs de limbă rusă. 
17,00 Din muzica și dansu

rile popoarelor.
17,15 Corespondenții judes

. țeni transmit...
17,30 Arii și duete din o-

■ pere și operete. . /
17,55 Din cartea naturii 

„Antilopa Carpaților"
: (îi), .y /■ >■

18,20 Tragerea prpnoexpres.

PROGRAMUL ȚV
18,25" Revista social-politi- 

că TV. //.:/
18,50 -1001 de seri,
19,00 Telejurnal. p
19.20 In întîmpinarea Con

gresului al XU-lea al
-partidului. -

19,30 Festivalul internațio-
■ naf „George Eneșcu".

20,10 La zi în agricultură.
20.20 Reportaj TV.
20,40 Anunțuri și muzică.
20,45 Seară ’ de teatru : 

. „Trenul de Ia ora 0“ 
de Ion Vintilă. Pre
mieră pe țară.

21,35 Telejurnal. ",
Miercuri, 17 octombrie

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.

18;30 în spirilui legii,
18.50 1001 de, seri. / •- i
19,00 Telejurnal.
19,20 Noi, femeile!
19.50 Telecinemateca Ciclul:

Marj actori. „Paștii-, 
ne și vocație", ' Pre
mieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor 
americane.

21,25 Dialog despre viitor 
— Proiectele de do
cumente ale Congre- 

'■ ' sului al Xll-lea ' al 
P.C.R. : ,

21,40 Telejurnal.
, Joi, 18 octombrie ,

.9,00 Teleșcoală.
9,55 Film serial: „Calva- 

rul“.

10.50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală. ; ;
16.40 Curs de limbă fran

ceză.
17,00 Reportaj pe glob — 

Oman.
17.20 Viața culturală,
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.

■ 19,20 îndeplinim programul 
/ ’ partidului — Al 

Xll-lea Congres al 
P.C.R. ...

19.40 Melodiile toamnei. •
20,00 Priorități in agricul

tură.
20.10 Ora tineretului.
20.50 Conexiuni — Serial 

științific. Producție a 
studiourilor de tele
viziune engleze. Epi
sodul 6.

21.40 Telejurnal.
Vineri, 19 octombrie

16,00 Telex.
16,05 Școala contemporană.
16,30 Emisiune în limba 

germană. ; .
18,25 Tragerea loto.
18,35 La volan.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 Refle. tor.
19.40 Film artistic: „Locuin

ța temporară". Pre
mieră pe țară. Pro

ducție a studiourilor 
franceze.

21,05 Atelier de creație li- 
terar-arti'tică.

21.35 Telejurnal.
Sîinbălă, 20 octombrie

8,30 Teleșcoală.
9,40 Curs de .limbă germa

nă.
10,00 Curs de limba spa

niolă.
10,20 Șoimii patriei.
10,30 Roman-foileton : „Cei 

din Mogador".
11.25 Telecinemateca.
13.00 De ia A. la... infinit.
15.00 Fotbal F.C. Baia Ma-£, 

re — Universitatea 
Craiova, (divizia A). 
Transmisiune directă 
de la Baia Mare.

17.50 Clubul tineretului.
18.35 Săptămîna politică. -
18.50 1001 de seri. / i 
19,00 Telejurnal.
19,15 In întîmpinarea Con

gresului al XILleă al 
partidului.

19.25 în frunte comuniștii,
19,45 Telenciclopedia. 
20,15»Film serial : Dallas

. —• Compania petro
lieră Ewing. Episo- 

/ dui
21,05 întîlni rea de sîmbătă 

seara.
21,40 Telejurnal.
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